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Animatieprogramma

06 tot en met 12 augustus

WELKOM ALLEMAAL OP CAMPING
BERGZICHT!

Het wordt een superleuke vakantie want wij
organiseren allemaal leuke activiteiten voor
jong en oud! Voor alle activiteiten geldt, tenzij
anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij
de recreatieruimte. Bij slecht weer of
onvoldoende deelname wordt er altijd een
vervangende activiteit georganiseerd. Lees
maar snel wat er allemaal te doen is en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

Fijne vakantie en tot snel!

Het Animatieteam

ZATERDAG 06 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Raket in de

ruimte

Maak vandaag je eigen toffe
raket in de ruimte!

14:00 uur Missie Space

Spanning en sensatie
gegarandeerd met dit spel vol
met planeten, ruimtevaart,
sterren, aliens en alles wat maar
met space te maken heeft! Ga op
zoek naar de verschillende
missies en zorg dat jij met je
team zoveel mogelijk groene
planeten scoort! Vanaf 7 jaar.

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

20:30 uur Alle Hoeken van het Veld

Kom gezellig meedoen, want we
hebben verschillende balspellen
zoals hindernisbal, balwerpen en
penaltyschieten voor je
klaarstaan! Een sportieve
activiteit voor iedereen vanaf 8
jaar.

ZONDAG 07 AUGUSTUS 

Vrije dag animatieteam

Vandaag is het animatieteam vrij.
Maar morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij!

MAANDAG 08 AUGUSTUS 

10:00 uur Dino-Speurtocht!

Ben jij een echte avonturier en
weet jij alles over
dinosaurussen? Of wil je gewoon
je kennis testen om erachter te
komen hoeveel jij weet over deze
uitgestorven beesten? Speur met
ons mee en volg de dino's!

14:00 uur Sahara Waterrace

Er vindt vandaag een heuse
strijd plaats in de Sahara, welke
team weet het meeste water over
te brengen naar zijn Oase
zonder gepakt te worden door de
gifslang, schorpioen of de
leeuw?!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

20:30 uur Natuur-Kids-Quiz

Doe mee aan deze leuke quiz
met vragen over de natuur. Het
is leuk en je steekt er ook nog
eens wat van op!
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DINSDAG 09 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Vrolijke

Vliegtuigjes

Vliegtuigen saai?! Deze kleurrijke
vliegensvlugge vrolijke
vliegtuigjes absoluut niet!

14:00 uur Niet bang voor de bal!

Je bent toch niet bang voor de
bal? Want we spelen het
komende uur verschillende leuke
balspelletjes!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

20:30 uur Met wie spreek ik? QR code

tocht

Heb jij je telefoon al gereed? We
hebben leuke opdrachten via een
QR speurtocht voor jullie
bedacht. 

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 

10:00 uur Wasknijpergekte!

De meest leuke, gekke en
grappige spelletjes met
wasknijpers!

14:00 uur Steen, Papier, Schaar - De

Estafette

Ben jij goed in steen, papier,
schaar? Dan is deze estafette
voor jou op het lijf geschreven!

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

20:30 uur Missie Superbankroof

Politie en criminelen gaan op
zoek naar bewijsmateriaal en
naar de buit. Welke groep vindt
als eerste wat ze nodig heeft en
wint Missie Superbankroof?

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 

10:00 uur KIDSCLUB: Indianentooi 

UCH! Met deze speciale
indianentooi zie je eruit als een
echte indiaan!

14:00 uur Indianen-Stammenstrijd

Laat zien dat jij een echte
indiaan bent tijdens dit
spannende spel! Welke
indianenstam gaat er winnen?

19:00 uur Bergzicht Theaterfeest!

De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

20:30 uur Indianen Totemroof

Roof de totems van het andere
team en win het spel!

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 

10:00 uur Minidisco feest!

Doe mee en swing en spring
erop los op de leukste minidisco
dansjes!

10:30 uur Flessenverdediger

Verdedig jij je fles? Of gooi jij
toch liever die van een ander om!
Naam je eigen plastic fles mee.
Vanaf 6 jaar.

14:00 uur Chaos-Doelen-Trefbal

Een wel heel leuke manier van
trefbal. Jij doet toch ook mee? 

19:00 uur Kinderbingo

Er zijn weer mooie prijzen te
winnen bij de kinderbingo! Welke
geluksvogels gaan er met de
prijzen vandoor?

21:00 uur Mega Bingo

Kom vanavond naar de mega
bingo en ga er met mooie prijzen
vandoor!
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